
OFERTA UBEZPIECZENIOWA DLA 
LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW NA STAŻU

UBEZPIECZENIE STAŻU PODYPLOMOWEGO W INTER

Podczas wizyty lekarz dentysta stażysta przypadkowo 
zrzucił telefon pacjenta o wartości 4 000 zł. Telefon 
uległ zniszczeniu. Pacjent wnosi o odszkodowanie.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 
– zabezpieczenie materialne w przypadku szkód 
w mieniu i na osobie związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w trakcie stażu podyplomowego. 
Suma gwarancyjna w wysokości 2 500 euro na jedno 
zdarzenie i 5 000 euro na wszystkie zdarzenia.

Lekarz stażysta został poproszony o sprawdzenie 
parametrów życiowych pacjentki, a następnie 
o sporządzenie notatki służbowej, ponieważ 
pacjentka ma zastrzeżenia do metod leczenia 
w szpitalu. Stażysta chce dowiedzieć się, jakie 
konsekwencje może mieć podpisanie notatki.

Asystę prawną – porady prawników specjalizujących 
się w sprawach medycznych, a ponadto, opiniowanie 
umów, przygotowywanie pism procesowych.

Przykład sytuacji, która może się zdarzyć: INTER zapewni Ci:

ROZPOCZNIJ KARIERĘ ZAWODOWĄ Z PROFESJONALNYM UBEZPIECZENIEM!

WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ



Wejdź na naszą stronę i zamów kontakt z Agentem:

30 lat doświadczenia na rynku ubezpieczeń 
dla lekarzy i lekarzy dentystów

specjalistyczne pakiety ubezpieczeniowe 
dla branży medycznej

lub skontaktuj się bezpośrednio z Agentem INTER:

www.interpolska.pl

Niniejszy materiał reklamowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczenia, 
w tym o zakresie ochrony ubezpieczeniowej, ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności TU INTER Polska S.A. uprawniających 
do odmowy wypłaty odszkodowania innych świadczeń lub ich obniżenia, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
INTER Partner dla Medycyny przyjętych Uchwałą nr 36/2021 Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z dnia  
25 maja 2021 r. dostępnych w placówkach TU INTER Polska S.A., u naszych agentów oraz na stronie internetowej  
www.interpolska.pl 

Posiadając OC stażysty otrzymasz   70%   zniżki!

Co roku lekarze stażyści informują nas o zdarzeniach zagrażających ich życiu i zdrowiu, które mają miejsce podczas 
odbywania stażu podyplomowego np. narażenie na zakażenie wirusami HIV lub WZW. Ubezpiecz się dodatkowo 
rozszerzając swój pakiet o: 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?

INTER POLSKA TO:

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI!

INTER OCHRONA HIV / WZW I NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Podczas udzielania pierwszej pomocy przez lekarza 
na SOR, doszło do zachlapania twarzy stażysty krwią 
pacjenta. Krew dostała się do oka i nosa stażysty.

Ubezpieczenie HIV / WZW – pokrycie kosztów 
przeprowadzenia konsultacji lekarskich i badań 
na obecność wirusów HIV lub WZW po ekspozycji, 
zastosowania kuracji antyretrowirusowej po ekspozycji, 
świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo 
przejścia kuracji antyretrowirusowej lub świadczenie 
z tytułu zakażenia wirusem WZW po ekspozycji.

Lekarz dentysta stażysta przewrócił się podczas 
jazdy na nartach na wyznaczonej trasie narciarskiej. 
Na skutek zdarzenia stażysta doznał urazu 
kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków, którym możesz ulec w okresie 
ubezpieczenia, w tym również na skutek amatorskiego 
uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Przykład sytuacji, która może się zdarzyć: INTER zapewni Ci:


